
ČESKÁ  BOXERSKÁ  ASOCIACE 
CZECHIA  BOXING  ASSOCIATION 

Zátopkova  100/2, 160 17 Praha 6 

tel./fax: +420 257 211 973, e-mail: box@cstv.cz, IČO: 49278045, GE Money Bank, a.s., č.ú: 154927730/0600 

 
V Praze dne 10.1. 2023 

 
Výběrové řízení na generálního sekretáře ČBA 

Česká boxerská asociace (dále jen ČBA) vyhlašuje prostřednictvím Výkonného Výboru ČBA (VV ČBA) 
výběrové řízení na pozici generální sekretář ČBA. 
Termín uzávěrky přihlášek do výběrového řízení: 31.1.2023 
Termín předpokládaného nástupu bude určen po VV ČBA 7.2. 2023 

Charakteristika činnosti: 

• zajištění organizačních a evidenčních prací sekretariátu 

• přípravu a zpracování podkladů pro prezidenta a členy VV ČBA, plnění jimi zadaných úkolů 

• přípravu podkladů pro zasedání VV ČBA 

• zpracování komuniké a zápisů z jednání VV ČBA, komisí a rad ČBA 

• příprava zasedání odborných komisí ČBA (rezervace místností, objednávky, vyúčtování nákladů) 

• kontrola a evidence objednávek a přijatých faktur 

• zodpovědnost za evidenci, distribuci a archivaci pošty 

• sledování nákladů 

• spolupráce při organizačním a technickém zajištění akcí pořádaných ČBA 

• nákup a evidence kancelářských potřeb 

• správa emailu box@cuscz.cz 

• správa webu www.czechboxing.cz a sociálních sítí 

• příprava a distribuce tiskových zpráv  

Požadujeme: 

• komunikační a vyjadřovací schopnosti, příjemné vystupování 

• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou 

• organizační schopnosti a časovou flexibilitu (3 dny v týdnu bude práce vykonávána ze sídla ČUS, v 

Praze – Strahovský stadion) 

• práce s výpočetní technikou (minimálně obsluha programu MS Office na úrovni běžného uživatele – 

MS Word, Excel, PowerPoint, Internetové vyhledávače) 

• znalost anglického jazyka slovem i písmem, další jazyk výhodou 

• řidičský průkaz skupiny B 

• schopnost spolupráce s externími subjekty (ČUS, ČOV,NSA atd.) 

• dobrá znalost sportovního prostředí s důrazem na box výhodou 

Nabízíme: 

• možnost učení se a případného dalšího profesního růstu v prostředí národní i mezinárodní 

sportovní administrativy a diplomacie 

• nástupní plat 35.000,- Kč s možností navyšování dle pracovního výkonu 

• pracovní poměr na dobu neurčitou ( 3 měsíční zkušební doba ) 

• služební notebook a telefon 

• úhrada služebních cest dle finanční Směrnice ČBA 
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Své žádosti o zařazení do výběrového řízení, doplněné stručným profesním životopisem a kopiemi 

dokladů o dosaženém vzdělání na adresu box@cuscz.cz 
 a v kopii na simakmarek@seznam.cz, a to do 31.1.2023. 

Pohovory s vybranými zájemci proběhnou v 7. února 2023. 

VV ČBA si vyhrazuje právo nepřijmout žádného ze zájemců, případně výběrové řízení zrušit. 

 
S pozdravem  
 

                                                                              
 

Mgr. Marek Šimák 
Prezident ČBA v.r. 
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